
ZARZĄDZENIE Nr 75.2014 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 10-11-2014 

 
 
 

w sprawie: udzielenia pożyczki dla Fundacji "Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza" 
 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 19, art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. i, art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 
ze zm.), art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 4 Uchwały Rady Miejskiej  
w Zawidowie Nr LIV/260/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie miasta Zawidowa na 2014 rok. 

zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Udzielam pożyczki dla Fundacji „Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza”,  
z siedzibą w Uboczu 300, 59-620 Gryfów Śląski w wysokości 29.912,64 zł (słownie: 
dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 64/100) z przeznaczeniem na 
realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Budowa siłowni 
outdoor w Zawidowie”. 
 
2. Pożyczka zostanie zwrócona do dnia 30 czerwca 2015r. 

§ 2. Szczegółowe warunki przyznania i zwrotu pożyczki zostaną określone w umowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

                                                                                  BURMISTRZ 
 

                                                                                  Robert Łężny   

 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Pożyczka jest przeznaczona na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej o charakterze refundacji w związku z realizacją małych projektów w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 
Realizacja operacji pn. „Budowa siłowni outdoor w Zawidowie”, ma na celu dostosowanie 
oferty rekreacyjnej do potrzeb wszystkich grup wiekowych mieszkańców miasta Zawidów 
oraz okolicznych miejscowości, podniesienie jakości życia, zapewnienie możliwości ruchu, 
poszerzenie oferty rekreacyjnej gminy, a także utrzymanie powszechnego dostępu do 
nowoczesnej infrastruktury sportowej poprzez budowę siłowni zewnętrznej na terenie parku 
miejskiego w Zawidowie. Istotnym efektem będzie zatem podniesienie poziomu i standardu 
życia ludzi na terenie Gminy Zawidów. Budowa outdoor fitness będzie miała znaczny wpływ 
na integrację oraz aktywizację lokalnej społeczności. Operacja przyczyni się również do 
wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym. Pożyczka zostanie 
spłacona po otrzymaniu refundacji do dna 30 czerwca 2015r. 
 
 
 
 
                                                                                  BURMISTRZ 
 

                                                                                  Robert Łężny   

 
 


